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δημου εξωμβουργου τηνου
Αισθάνομαι ιδιαίτερα χαρούμενος και περήφανος
γιατί για έβδομη συνεχή χρονιά το Φεστιβάλ του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου,
γίνεται και πάλι ο τόπος συνάντησης του
πολιτισμού και των πολιτιστικών γεγονότων του
νησιού μας και όχι μόνο.
Τα ανέγγιχτα από τον άκρατο εκσυγχρονισμό και αυθεντικά κυκλαδίτικα χωριά του Δήμου μας, γίνονται και πάλι τα τόσο όμορφα
και μοναδικά μονοπάτια, που αφού τα διαβούμε
θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε ήχους μελωδικούς,
να δούμε εικόνες διαφορετικές, να μυρίσουμε μυρωδιές καλοκαιριού, να γευτούμε γεύσεις αλλιώτικες αλλά και να σύρουμε χορούς
ντόπιους γεμάτους ιστορία και παράδοση.
Είναι γεγονός ότι το Φεστιβάλ έχει καταστεί πλέον θεσμός και είναι
ευρύτερα διαδεδομένο στους λάτρεις του πολιτισμού σε όλο τον κυκλαδίτικο χώρο, ενώ και πανελλαδικά αποσπά τις καλλίτερες κριτικές
κάθε χρόνο για την άρτια διοργάνωσή του αλλά και για την υψηλή
ποιότητά του.
Η θετική ανταπόκριση και η μεγάλη συμμετοχή του κοινού, τόσο
της Τήνου, όσο και των επισκεπτών της, είναι αυτή που μας επιβραβεύει και μας δίνει θάρρος και δύναμη να συνεχίσουμε να προσφέρουμε στην ανάπτυξη και «μύηση» των δημοτών μας και μη σε όλο
το φάσμα του πολιτισμού.
Η κινητήρια δύναμη του φεστιβάλ είναι και παραμένει η θέληση
όλων μας να κάνουμε πάντα κάτι καινούργιο, πάντα κάτι νέο, πάντα

κάτι πρωτοποριακό και κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες εκδηλώσεις, πράγμα που αποτελεί πάντα βαθιά τομή και αλλαγή, που
όμως φέρνει το καλλίτερο αποτέλεσμα.
Η υλοποίηση των στόχων μας επιτυγχάνεται φυσικά γιατί έχουμε
κοντά μας ανθρώπους της τέχνης αλλά και ανθρώπους που αγαπούν
και νοιάζονται και στηρίζουν αυτό τον τόπο. Γι’ αυτό στο σημείο αυτό
θέλω να εκφράσω τις πιο θερμές ευχαριστίες τόσο σε αυτούς, όσο
και στους χορηγούς του Φεστιβάλ γιατί συντελούν με την οικονομική
στήριξή των στη διοργάνωση των πολιτιστικών μας εκδηλώσεων, χωρίς έτσι να υφίσταται ο Δήμος σχεδόν καμία οικονομική επιβάρυνση
παρά το μέγεθος και το μεγάλο βεληνεκές του φεστιβάλ.
Ας γίνουμε όλοι κοινωνοί της πολιτιστικής καλοκαιρινής μας γιορτής και ας την απολαύσουμε!
Παναγιώτης Κροντηράς
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

Δ

ιοργανώνοντας κάθε χρόνο το Φεστιβάλ Εξωμβούργου, στοχεύουμε στην περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού της ενδοχώρας
και του νησιού μας. Η ενεργή και ολοένα αυξανόμενη ετησίως συμμετοχή του κοινού στις εκδηλώσεις που οργανώνονται στα πλαίσιά του,
δίνει το έναυσμα τόσο στην Δημοτική Επιχείρηση Εξωμβούργου, όσο
και στους λάτρεις και χορηγούς του να συνεχίζουν να προσφέρουν
έργο. Σε όλους τους χορηγούς και συντελεστές του Φεστιβάλ εκφράζω εκ μέρους της Δημοτικής Επιχείρησης ένα μεγάλο ευχαριστώ για
το ενδιαφέρον και την προσφορά τους.
Αντώνης Βιδάλης
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΣΦΑΓΕΙΟ
Με το 5889/8-06-2007 έγγραφο της
Τ.Υ.Δ.Κ. της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου
δόθηκε εντολή άμεσης έναρξης εργασιών στην ανάδοχο Κοινοπραξία του Επενδυτικού σχεδίου «Μετεγκατάσταση και
Εκσυγχρονισμός Δημοτικού Σφαγείου
Τήνου». Έτσι, μετά από συνάντηση της
αναδόχου κοινοπραξίας και της Επιβλέπουσας μηχανικού επί τόπου του έργου,
έγινε εγκατάσταση, ολοκληρώθηκαν οι
μετρήσεις - χαράξεις και στις 13/07/2007 ξεκίνησαν οι εργασίες εκσκαφής και οι οικοδομικές εργασίες. Επιπρόσθετα δε στις 8/06/2007

συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΔΕΣΦΕΤ, στο οποίο πέρα από τον πρόεδρο
και τα τακτικά μέλη παρέστη και ο Δήμαρχος Τήνου και εκπρόσωπος της αναδόχου
κοινοπραξίας. Στη συνεδρίαση αυτή αποφασίστηκε ομόφωνα ο προϋπολογισμός
του έτους 2007 ο οποίος εμφανίζει:
ΕΣΟΔΑ 1469697,92 € • ΕΞΟΔΑ 1460043,77
€ • ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 9654,15 €
Έτσι πλέον το όνειρο αυτό των γεωργοκτηνοτρόφων του νησιού μας αρχίζει να παίρνει σάρκα και οστά.
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το αίθριο του
Δημαρχιακού
μεγάρου του Δήμου
μας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 19 Ιουνίου η πρώτη απονομή
πιστοποιητικών στους
συμμετέχοντες από όλο
το νησί της Τήνου στα
προγράμματα του Κέντρου Εκπαίδευσης Ενηλίκων Κυκλάδων καθώς επίσης και της Σχολής
Γονέων, του προγράμματος «ΉΡΩΝ» και τμημάτων της Νομαρχιακής
Επιτροπής Λαϊκής Επιμόρφωσης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν και
απηύθυναν χαιρετισμό: ο πατήρ Τουφεκλής Γεώργιος - Αρχιερατικός Επίτροπος Σωσθενίου, ως εκπρόσωπος του Μητροπολίτη Δωρόθεου Β’, ο κ.
Τσαμαδιάς Κωνσταντίνος - Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας
Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ., ο κ. Κόκκινος Χαράλαμπος - Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, ο Μωραϊτης Ραφαήλ - Έπαρχος Τήνου, ο
κ. Ορφανός Σίμος - Δήμαρχος Τήνου, ο κ. Τζαβελόπουλος Ηλίας - Πρόεδρος Κοινότητας Πανόρμου και ο Κροντηράς Παναγιώτης - Δήμαρχος
Εξωμβούργου. Ακόμη παρόντες στην εκδήλωση ήταν ο Αντιπρόεδρος
του Π.Ι.Ι.Ε.Τ., Δημοτικοί Σύμβουλοι του Δήμου Τήνου, ο Αντιδήμαρχος
Εξωμβούργου κ. Βιδάλης Ιωάννης, Δημοτικοί και Τοπικοί Σύμβουλοι του
Δήμου Εξωμβούργου, Διευθυντές σχολείων του νησιού μας και πλήθος
τηνιακών που συμμετείχαν στα προγράμματα.
Οι υπεύθυνοι των αντίστοιχων δομών του Υπουργείου έκαναν μια σύντομη παρουσίαση των δράσεών ενώ ο κ. Τσαμαδιάς αφού συνεχάρη
και ευχαρίστησε τον Δήμαρχο κ. Παναγιώτη Κροντηρά για την υπογραφή
«Μνημονίου συνεργασίας» με τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπ.Ε.Π.Θ. αλλά και για τη φιλοξενία της εκδήλωσης, ανέλυσε
τις δράσεις και τους στόχους της Γ.Γ.Ε.Ε. Ακολούθησε η απονομή των
πιστοποιητικών σε όλους όσους παρακολούθησαν με επιτυχία τα προγράμματα και μπουφέ.
ην Δευτέρα 11
Ιουνίου
2007
με πρωτοβουλία του
Δήμου Εξωμβούργου,
πραγματοποιήθηκε
ημερίδα στο αίθριο του
Δημαρχιακού μεγάρου
στην Ξινάρα με θέμα:
«Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ - ΤΗΝΟΣ». Η
ημερίδα χωρίστηκε σε δυο ενότητες:
1η Ενότητα: «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΗΝΟΥ»
• Μαρία Δελατόλα - Παγανέλη: «Ο ρόλος των Εθελοντικών και Δημοτικών
Κοινωνικών Δομών Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών για Ηλικιωμένους στην
Τήνο» • Μαλλιάρη Μαρία & Παρασκευά Ελένη, Νοσηλεύτριες Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»: Παρουσίαση της Δομής «Βοήθεια στο Σπίτι»
του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου • π. Σεβαστιανός Φρέρης, Πρόεδρος
του Συλλόγου «Φίλοι Κ.Υ. Τήνου Ν. Κόγκος»: Παρουσίαση της δράσης
του Συλλόγου «Φίλοι του Κέντρου Υγείας Τήνου, Νικόλαος Κόγκος» και
της «κατ’ οίκον νοσηλείας» • Βογιατζή - Χριστίδη Αικατερίνη, Υπεύθυνη
Προγράμματος «Κ.Η.Φ.Η.»: Παρουσίαση της Δομής «Κέντρο Ημερήσιας
Φροντίδας Ηλικιωμένων» του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
2η Ενότητα: «ΠΑΡΕΛΘΟΝ - ΠΑΡΟΝ - ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΣΕ ΝΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»
• Εκπρόσωπος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως φορέας που εντάσσει
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και στηρίζει τις κοινωνικές δομές του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου Δεκαβάλλας Ιωάννης, Πρόεδρος της Τ.Ε.Δ.Κ. Νομού Κυκλάδων, Εκπρόσωπος
της Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., Εκπρόσωπος της Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και
Αυτοδιοίκησης • Λουλουδάκη Δέσποινα Επιστημονική Διευθύντρια Κ. Υ.
Τήνου, ως εκπρόσωπος του Κέντρου Υγείας Τήνου • Μηλιώνης Σταύρος, μέλος της συντονιστικής επιτροπής, Πρόεδρος της Μ.Κ.Ο, Κ.Ε.Α.Ν.
ως Εκπρόσωπος της
Καμπάνιας 800 Μ.Κ.Ο.
για το Σύνταγμα • Μεσθεναίου Ελίζαμπεθ ως
εκπρόσωπος για την
Μη Κυβερνητική Οργάνωση «50+Ελλάς».
Μεγάλη ήταν η συμμετοχή του κόσμου από
όλα τα νησιά των Κυκλάδων που παρακολούθησε την ημερίδα, η οποία κράτησε τέσσερις ώρες. Απώτερος στόχος
της ημερίδας ήταν να τεθούν οι βάσεις για την δημιουργία ενός δικτύου
που θα περιλαμβάνει όλους τους φορείς του νησιού που ασχολούνται με
την κοινωνική μέριμνα για να γίνει εφικτός ένας καλύτερος προγραμματισμός και συντονισμός.
ην Τρίτη 12 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε η Τρίτη Τακτική Συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Τοπικής Ένωσης Δήμων
και Κοινοτήτων Νομού Κυκλάδων στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού στην
πόλη της Τήνου. Στη συνεδρίαση συζητήθηκαν τα ακόλουθα θέματα:
α. Τα προβλήματα υγείας στο νομό Κυκλάδων και οι προτάσεις για την
επίλυσή τους. Οι αιρετοί τάχθηκαν εναντίον της ιδέας της κατάργησης
του Δ.Υ.Π.Ε. Νοτίου Αιγαίου, ενώ έγινε ιδιαίτερη μνεία στην ανάγκη προμήθειας ελικοπτέρου του ΕΚΑΒ που θα εδρεύει στις Κυκλάδες. Άλλα θέματα σχετικά που τέθηκαν ήταν η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής
ιατρικής και η αναβάθμιση των περιφερειακών ιατρείων σε Κέντρα Υγείας
καθώς και η ανάγκη στελέχωσης των μονάδων υγείας με ικανό ιατρικό,
νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.
β. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό και τη Βιομηχανία. Οι
αιρετοί επισήμαναν τα αρνητικά αλλά και θετικά στοιχεία των Πλαισίων.
γ. Προγραμματισμός δράσης της Νομαρχιακής Επιτροπής Τουριστικής
Προβολής Κυκλάδων για την πενταετία 2008-2013.
Άλλα θέματα που απασχόλησαν τους συμμετέχοντες στη συνεδρίαση
ήταν η συγκρότηση των Δ.Σ. των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων, οι ορισμοί εκπροσώπων στο Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων Αιγαίου, στο Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών και στο Δ.Σ. του ΣΥΝΔΚΕ καθώς και
οι εγκρίσεις δρομολογίων των ΚΤΕΛ του Νομού μας.
ην Κυριακή 15 Ιουλίου 2007 πραγματοποιήθηκε στο αίθριο του
Δημαρχιακού
μας μεγάρου ενημερωτική συγκέντρωση από
την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων Α.Ε.
Στην εκδήλωση αναπτύχθηκαν οικονομικά
και τεχνικά θέματα που
αφορούν στην υλοποίηση και ολοκλήρωση
των επενδυτικών σχεδίων των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (Ο.Π.Α.Α.Χ.) του
Ε.Π.Α.Α.-Α.Υ. 2000-2006.
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Την Κυριακή 1 Ιουλίου στη Μονή Ουρσουλινών στα Λουτρά παρουσιάστηκε η παράσταση:
«της άρνης το νερό… άγγιξε το χορό». Οι μαθητές του «εργαστηρίου τεχνών αιγαίου» χορογραφήθηκαν από την δασκάλα τους Γεωργία Ράπτη και εμφανίστηκαν επί σκηνής με τον τραγουδοποιό Σταύρου Σιόλα (α’

το παραμύθι επιλέχτηκε από «Τα Τηνιακά παραμύθια» των εκδόσεων Φιλιππότη. Την επιμέλεια και σκηνοθεσία της παράστασης είχε η Γεωργία Ράπτη, το
φροντιστήριο της παράστασης και το έντυπο υλικό η Άννα Ζαλώνη, τη μουσική
επιμέλεια η Μαργαρίτα Σαλταμανίκα και τα σκηνικά η Άρτεμης Γελανδέλης.

«η κρυμμένη Tήνος» θεατράκι Ξινάρας 14/7

«της άρνης το νερό… άγγιξε το χορό»

«της άρνης το νερό… άγγιξε το χορό»
Λουτρα 1/7

βραβείο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 2006). Τα περισσότερα τραγούδια του προγράμματος ήταν ελληνικά συνδυασμένα με μελωδίες της μεσογείου και έντονα
παραδοσιακά στοιχεία. Συμμετείχαν οι μαθητές μουσικής του εργαστηρίου με
έργα προσαρμοσμένα για κιθάρα σε επιμέλεια Μαργαρίτας Σαλταμανίκα.

Το Σάββατο 14 Ιουλίου στο Ξώμπουργο πραγματοποιήθηκε ένα ταξίδι στην ιστορία και τη μυθολογία της Τήνου από τη Δήμητρα Μώρου
για μικρούς και μεγάλους υπό τον ήχο ζωντανής μουσικής. Την ίδια μέρα το
απόγευμα στο θεατράκι της Ξινάρας, υπό τον τίτλο «η κρυμμένη Τήνος»,
η δημοσιογράφος Μικέλα Χαρτουλάρη παρουσίασε τους συγγραφείς και τα
βιβλία τους: Ron Walkey «Luminous Encounters», Ειρήνη Αναστασάκη «Ιστορίες από την Τήνο», Χάρης Μαθιόπουλος “Αι ευχαί”. Οι συγγραφείς διάβασαν
αποσπάσματα στην ελληνική, αγγλική και ρώσικη γλώσσα.
Την Τρίτη 24 Ιουλίου στο σχολείο του Κάμπου έγιναν τα εγκαίνια της
έκθεσης ζωγραφικής & γλυπτικής της τηνιακής καλλιτέχνιδας Μαργαρίτας Μαραβέλια.
Την Τετάρτη 25 Ιουλίου στο σχολείο της Καλλονής πραγματοποιήθηκε η
πρώτη έκθεση φωτογραφίας των νέων του νησιού. Εκτέθηκαν τα έργα
των: Αντώνης Αρμάος, Γιάννης Σκλάβος, Σιμόνη Δελλατόλα, Μαριάνα Μοροζίνη, Έβελυν Φωσκόλου, Ραμπέλα Γρε, Μαρία Βιδάλη, Μαρκησία Αρμάου, Κατερίνα Ζιάκα, Χρύσα Παρασκευά.

«το παραμύθι του δράκου» θεατρική παράσταση KΔAΠ

«Δόνια Pοσίτα» Λουτρά 26/7

«το παραμύθι του δράκου»

Την Παρασκευή 13 Ιουλίου στη Μονή Ουρσουλινών στα Λουτρά παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Το παραμύθι του δράκου» από τα
παιδιά του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του Δήμου μας στα
πλαίσια του διημέρου εκδηλώσεων του ΚΔΑΠ. Η παράσταση θεατροποιήθηκε
για πρώτη φορά από τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων Δήμητρα Μώρου ενώ

Την Πέμπτη 26 Ιουλίου στη Μονή Ουρσουλινών στα Λουτρά παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «Δόνια Ροσίτα» του Φ. Γκ. Λόρκα από το
Διάχρονο Θέατρο. Ο Λόρκα στο εν λόγω έργο παρουσιάζει με ποιητικό τρόπο
τον προδομένο έρωτα μιας κοπέλας στην Ισπανία στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το έργο αποτελούνταν από πολλά μουσικά μέρη, γι’ αυτό και οι περισσότεροι
ηθοποιοί ήταν και τραγουδιστές.Πρωταγωνίστησαν οι: Μαίρη Βιδάλη - Σπύρος
Φωκάς. Έπαιξαν και τραγούδησαν οι: Ζωή Φυτούση, Πέπη Μεταλλίδου, Γιάννης Τραμπίδης, Ρένα Σφηνιά, Αλεξάνδρα Αποστολίδου, Μαργαρίτα Βανδώρου
και ο Χρήστος Κάλλοου. Έκτακτη συμμετοχή Νίκος Βάνδωρος. Προηγήθηκε
σύντομη ομιλία και προβολή οπτικού υλικού του Θέμη Ροδαμίτη για τον Φ.
Γκ. Λόρκα.
ΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...
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Το Σάββατο 28 Ιουλίου στη Στενή πραγματοποιήθηκε η συναυλία των
Boban & Marko Markovic Orkestar. Ο κορυφαίος Σέρβος τρομπετίστας, ο
γιός του Μάρκο και η Μπάντα τους μας ταξίδεψαν με ήχους και ρυθμούς των
τσιγγάνων Roma της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων. Η πολυμελής
μπάντα εισήγαγε χρώματα και αισθητική καθαρού swing δένοντας το ανατολίτικο μελωδικό στοιχείο με ένα ιδιότυπο φανκ. Η εκδήλωση έγινε σε συνεργασία
με τον σύλλογο «οι φίλοι της Τήνου».
«O Mάνος Στεφανίδης ξεναγεί στην έκθεση οι Παναγίτσες του Kόσμου»

Την Κυριακή 29 Ιουλίου στα Λουτρά πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
μιας σειράς από εκδηλώσεις παρεμβάσεις - «Τα ελάχιστα πράγματα»- με
στόχο την ευαισθητοποίηση του κόσμου και της πολιτείας για την διάσωση
και συντήρηση των ιστορικών μνημείων (ιερός ναός Αγίου Ιωσήφ, μοναστήρι
Ιησουϊτών, πρώην σχολή Ουρσουλινών, λαογραφικού μουσείου) Στις 20.00
στη Μονή Ιησουϊτών έγιναν τα εγκαίνια της έκθεσης θρησκευτικών εικόνων από διαφορετικά δόγματα και πολιτισμούς με τίτλο «οι Παναγίτσες του
Κόσμου» - συλλογή Νίκου Χατζηκυριάκου - στα κελιά της μονής Ιησουϊτών
και μια Video εγκατάσταση του Μάριου Βιδάλη με τίτλο: «Ο Θεός είναι στις
λεπτομέρειες». Εκεί εκτέθηκε και το γλυπτό του Σταύρου Διακουμή «Ο προσευχόμενος».
«Προβολή στο Nαό του Aγ. Iωσήφ» 31/7

Την Τρίτη 31 Ιουλίου στο Ναό του Αγίου Ιωσήφ με θέμα «Ο Μικελάντζελο στην Τήνο» έγινε προβολή και ομιλία του ιστορικού τέχνης Μάνου
Στεφανίδη. Το βράδυ στο θεατράκι της Ξινάρας παρουσιάστηκε το Con
Fusion Quartet: Αμαλία Κουντούρη: φλάουτο, Λητώ Φλωράκη: βιολί, Αλέξανδρος Κάλκος: κιθάρες, Όσβαλντ Αμιράλης: κοντραμπάσο σε έργα σύγχρονων συνθετών από διάφορα μέρη του κόσμου (Αργεντινή, Βραζιλία,
Καναδάς, Γαλλία, Ολλανδία, Ισπανία, Ελλάδα)

Την Παρασκευή 3/8, στα πλαίσια της ίδιας εγκατάστασης, ο ηθοποιός
Δημήτρης Καλλιβωκάς αφηγήθηκε το παραμύθι του Χρήστου Μπουλώτη
«παιχνίδι με τα στρατιωτάκια της ειρήνης». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον σύλλογο «οι Φίλοι της Τήνου» καθώς και το
σύλλογο «Φιλοπρόοδων Φαλατάδου».
Στα πλαίσια της έκθεσης «ελάχιστα πράγματα» την Πέμπτη 2 /8 στο Ναό
του Αγίου Ιωσήφ στα Λουτρά έγινε προβολή και παράλληλη ομιλία του
Μάνου Στεφανίδη: «ο Γκρέκο στη Τήνο», ενώ το βράδυ στη Σχολή Ουρσουλινών είχαμε γυναικείες ερμηνείες... ελλήνων συνθετών. Ήταν ένα
Ρεσιτάλ με τις Μέμα Ειρηναίου - πιάνο, Βάνια Παπαδημητρίου τσέλο, Μαριέττα
Δελώτη - τραγούδι, με έργα για πιάνο και βιολοντσέλο (Θεοδωράκης, Σκαλκώτας, Βισβάρδης, Κυδωνιάτης, Μιχαηλίδης) και το έργο «ματωμένος γάμος»
του Φ.Γκ. Λόρκα μουσική Μάνου Χατζιδάκι.
Το Σάββατο 4/8 στο θεατράκι του Κουμάρου παρουσιάστηκε το θεατρικό
έργο των Αντώνη και Κωνσταντίνου Κούφαλη «ο στρατός της σωτηρίας»
από τη θεατρική ομάδα «Το Σπίτι με τα Δώρα», σε σκηνοθεσία Κοσμά Φουντούκη ο οποίος υποδύθηκε και το ρόλο της σωτηρίας.
Την Κυριακή 5/8 στο σχολείο της Κώμης πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια
της έκθεσης με τίτλο «Πρώτη Σελίδα» για την εφημερίδα «Τηνιακή Φωνή»
του Χρήστου Καστορίνη, που κάλυψε επί μια 20ετία συνεχούς μηνιαίας έκδοσης (1981 - 2000) κοινωνικά θέματα και συνέβαλλε στην διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου. Την ίδια ημέρα πραγματοποιήθηκε ομιλία
- συζήτηση από προσωπικότητες της δημοσιογραφίας (Αντώνης Δελλατόλας,
Πόπη Διαμαντάκου. Κωνσταντίνος Αλαβάνος κ.α.) και παρεμβάσεις πρώην
συνεργατών της εφημερίδας. Ακολούθησε μια μικρή συναυλία με τον Ιωάννη
Πάρτογλου.
Τη Δευτέρα 6/8 στα Λουτρά πραγματοποιήθηκε η 2η Μουσική Συνάντηση νέων συγκροτημάτων. Συμμετείχαν τα συγκροτήματα: The Incureables,
Orandz, Stand By, The Banned, The End, Nama, Elven Kind.
«Συναυλία Γ. Mαρκόπουλου» Λουτρά 8/8

«O Δήμαρχος βραβεύει τον Γ. Mαρκόπουλο
με μαρμάρινο ανάγλυφο»

A Y Γ O Y Σ T O Σ

Την Τετάρτη 1 Αυγούστου στο σχολείο του Φαλατάδου
πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια της εικαστικής παρέμβαση
του Μιχάλη Μανουσάκη «χρόνος παρακείμενος». Η έκθεση - εγκατάσταση
αφιερώθηκε σε εκείνους που δεν κράτησαν παιχνίδια στα χέρια τους και ήταν
πάντα θεατές τους, αλλά και σ’ αυτούς του τυχερούς που κατάφεραν όχι μόνο
να τα παίξουν, αλλά και να τα χαλάσουν, να τα διαλύσουν, να τα σπάσουν, να
τα χαρούν…!!! Γιατί και οι δύο αυτές περιπτώσεις έχουν κάτι κοινό τη μνήμη
και την ηλικία χωρίς επιστροφή.

Την Τετάρτη 8/8 στα Λουτρά: μεγάλη Συναυλία του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ακούστηκαν αγαπημένα τραγούδια του συνθέτη και αποσπάσματα
από τα έργα: Ήλιος ο Πρώτος, Χρονικό, Μετανάστες, Σεργιάνι στον κόσμο,
Who pays the Ferryman κ.α. Τραγούδησαν οι: Βασιλική Λαβίνα, Σοφία Παπάζογλου, Ζαχαρίας Σπυριδάκης και ο Λάκης Χαλκιάς. Συμμετείχε η ορχήστρα
«Παλίντονος Αρμονία» και το φωνητικό σύνολο ‘εν φωναίς’. Διηύθυνε ο συνθέτης. Ο Δήμαρχος Παναγιώτης Κροντηράς τίμησε το κ. Γιάννη Μαρκόπουλο,

Eνημερωτική έκδοση του Δήμου
Eξωμβούργου Tήνου



«H κα Nατάσα Kαραμανλή με την κα Tσόκλη και
τον Δήμαρχο Π. Kροντηρά στη συναυλία του
Λουδοβίκου των Aνωγείων» Bωλάξ 13/8

«Συναυλία Xρ. Nικολόπουλου - Δ. Mπάση» Λουτρά 22/8
«O Δήμαρχος με τους συντελεστές της
συναυλίας του Xρ. Nικολόπουλου»

προσφέροντάς του ένα μαρμάρινο τηνιακό γλυπτό.
Την Πέμπτη 9/8 στα Λουτρά πραγματοποιήθηκε Ρεσιτάλ με τους διεθνούς φήμης Ελβετούς καλλιτέχνες της όπερας Yves Senn: τενόρος, Maïté
Renaud: σοπράνο σε άριες Οφενμπάχ εμπνευσμένες από την αρχαία ελληνική
μυθολογία. Συμμετείχε η πιανίστα Μέμα Ειρηναίου.
Την Παρασκευή 10 /8 στο θεατράκι του Βωλάξ παρουσιάστηκε η θεατρική παράσταση «η παράσταση ενός δασκάλου» Ήταν μια παράσταση
με κυρίαρχο τον λόγο που αναζητά την ουσία των πραγμάτων, συναρπάζει,
συγκινεί κι αναπτερώνει εξετάζοντας φιλοσοφικά τις πηγές της ζωής και της
ανθρώπινης φύσης. Αφηγητής ο συγγραφέας του έργου Δημήτρης Καλλιγερόπουλος, συμμετείχαν οι μουσικοί: Γιώργος Βίδος - βιολί, Θανάσης Ντόντσης
- φλάουτο & κρουστά και Μαργαρίτα Σαλταμανίκα (που υπέγραψε και τη μουσική) κιθάρα.
Την Κυριακή 12 /8 στη μονής Ιεράς Καρδίας στο Ξώμπουργκο έγιναν τα
εγκαίνια έκθεσης ζωγραφικής του Αντρέι Σιρικώφ, έναν από τους πιο τιμημένους Ρώσους ζωγράφους και στις 21.00 ρεσιτάλ κλασσικής μουσικής με το
κουαρτέτο εγχόρδων ensemble ΟΡΦΕΑΣ: Απόλλων Γραμματικόπουλος, Μαίρη
Ζαμπέλη, Πέτρος Βλάσης, Γεωργία Κύπρου (βιολιά, βιόλα, βιολοντσέλο).
Τη Δευτέρα 13/8 πραγματοποιήθηκε συναυλία του Λουδοβίκου των Ανωγείων. Ο
γνωστός τραγουδοποιός και οι
μουσικοί του εμφανίστηκαν σε
μια μυσταγωγική ατμόσφαιρα με
τραγούδια και αφηγήσεις για τον
έρωτα και τίτλο «Ωδή στο βλέμ«O Δήμαρχος Π. Kροντηράς
μα», στο πέτρινο θεατράκι του
με τον B. Παπακωνσταντίνου
και τον Θ. Pοδαμίτη»
γραφικού χωριού Βωλάξ.
«Συναυλία B. Παπακωνσταντίνου - Γ. Zουγανέλη» Λουτρά 16/8

Την Τετάρτη 22/8 στα Λουτρά πραγματοποιήθηκε η πέμπτη μεγάλη συναυλία του Φεστιβάλ μας για το φετινό καλοκαίρι: Χρήστου Νικολόπουλου
- Δημήτρη Μπάση -Σοφίας Παπάζογλου - Ηλία Μακρή. Ήταν μια ξεχωριστή λαϊκή βραδιά με τον πιο δημιουργικό σημερινό λαϊκό συνθέτη και έναν
από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του σύγχρονου ρεπερτορίου και τους
νέους ανερχόμενους τραγουδιστές.

Το Φεστιβάλ συνεχίζεται με ακόλουθες εκδηλώσεις:
Δευτέρα 27/8 20.00 Βωλάξ «οι καλαθοπλέχτες του Βωλάξ»
Πρωταγωνιστές της εκδήλωσης οι ίδιοι οι τεχνίτες που επιδεικνύουν τα χαρακτηριστικά της τέχνης τους. Γιορτινό κλίμα
με μουσική, γεύσεις, άνοιγμα εργαστηρίων και προβολή της μοναδικής
αυτής τέχνης της καλαθοπλεχτικής που αναπτύχθηκε αποκλειστικά στο χωριό
Βωλάξ. Ομιλητής ο λαογράφος Αλέκος Φλωράκης.
Τρίτη 28/8 21.00 Καρδιανή «Κωνσταντίνος Καβάφης με πανσέληνο»
Ο Μπάμπης Κουλούρας «απαγγέλλει απέξω» 25 ποιήματα. 10 τραγούδια σε
στίχους του ποιητή μελοποιημένα από έλληνες συνθέτες ερμηνεύει η Χρυσούλα
Κεχαγιόγλου. Συνοδεύουν οι μουσικοί Νίκος Ρούσσος, Νίκος Απέργης, Ζαννής
Μαραγκός, Κατερίνα Βαρδούση. Στιγμές από τη ζωή του ποιητή αφηγούνται οι
Θάνος Θραψιάδης και Νικολέτα Ρούσσου Κουλούρα.
Είσοδος 10 € (τα έσοδα θα διατεθούν για το πρόγραμμα του Δήμου «Βοήθεια
στο σπίτι»)
Παρασκευή 31/8 21.00 Βωλάξ «Ασκητική Νίκου Καζαντζάκη»
σκηνοθετική προσέγγιση Ιωσήφ Λιζάρδης σκηνική ανάγνωση Φάνη Μητσοπούλου, Παναγιώτης Βαξεβανάκης, Ιωσήφ Λιζάρδης
τον λόγο επί σκηνής χρωματίζουν λύρα, φλάουτο, φλογέρα και άρπα.
στο ρόλο του τραγουδιστή ο Αργύρης Μαραβέλιας. Είσοδος 10 €

Σ E Π T E M B P I O Σ

Την Πέμπτη 16/8 στα Λουτρά πραγματοποιήθηκε η συναυλία των Βασίλη Παπακωσταντίνου και Γιάννη Ζουγανέλη. Οι καλλιτέχνες τραγούδησαν
χωρίς υποκρισία, χωρίς ενοχές, με ήχους και εικόνες, τον έρωτα, τους φίλους,
τις χαμένες γενιές, την απουσία, με πείσμα, με πάθος, με θυμό, αλλά και με
αγάπη για τη ζωή και τον άνθρωπο, παρασύροντας το κοινό. Μαζί τους ήταν το
συγκρότημα Diskens Zoo και η Τάνια Κικίδη.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Σας γνωρίζουμε ότι λόγω των έκτακτων γεγονότων με τις συνεχείς
και καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν σημαντικά τμήματα της
χώρας μας, στις οποίες υπήρξαν και ανθρώπινα θύματα, η εκδήλωση
«Τραγούδια στο ηλιοβασίλεμα» που ήταν προγραμματισμένη για την
Δευτέρα 3 Σεπτέμβρη 2007 στην παραλία Υστερνίων, αναβάλλεται.
Σας ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
Σάββατο 8/9 20.30 Φαλατάδος «Ρακιζιό»
Στην αυλή του σχολείου οι επισκέπτες θα γευτούν το μοναδικής ποιότητας Ρακί
του Φαλατάδου συμμετέχοντας στο νησιώτικο γλέντι.. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το σύλλογο «Φιλοπρόοδων Φαλατάδου». Είσοδος
ελεύθερη.
ΣYNEXEIA ΣTHN EΠOMENH...
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Σάββατο 15/9 20.30 Κάμπος
«η γιορτή του μελιού»
Για πρώτη φορά πραγματοποιείται γιορτή για το μοναδικό αυτό προϊόν στο νησί
με πρωταγωνιστές τους
παραγωγούς του. Συμμετέχει παραδοσιακή ορχήστρα. Είσοδος ελεύθερη
Τετάρτη 19/9 21.00 Λουτρά «Κούκου»
Θεατρική παράσταση «ΚΟΥ ΚΟΥ» του Ζώρζ
Φεντώ, σε μετάφραση Μάριου Πλωρίτη και σκηνοθεσία Ιωάννας Χαλά. Από τη θεατρική Ομάδα της
Κινηματογραφικής Λέσχης Τήνου. Δεκαπέντε πρόσωπα σε μια θεότρελη κωμωδία, σ’ ένα συνειρμικό
ταξίδι, σ’ ένα ατέλειωτο αλισβερίσι λόγου, με τους
χαρακτήρες του Ζ. Φεντώ να μπλέκονται σ’ ένα
ανελέητο κυνήγι του έρωτα ή καλύτερα της θεωρίας του. Δεκαπέντε ερασιτέχνες ηθοποιοί που ζουν
στο νησί και τα τελευταία χρόνια υπηρετούν με τις
δυνάμεις τους την ποιοτική θεατρική πράξη.
Είσοδος ελεύθερη

Kαλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ: Θέμης Pοδαμίτης
E Y X A P I Σ T O Y M E . . .
EK TΩN YΣTEPΩN

Εκ παραδρομής στο σχετικό άρθρο του προηγούμενου φύλλου
μας παραλείψαμε και ζητούμε
συγνώμη γι’ αυτό να εκφράσουμε
τις θερμότερες των ευχαριστιών
μας στον Ενωτικό Σύλλογο Κώμης - Περάστρας - Μοναστηρίων
για την πολύτιμη βοήθειά τους
και συμβολή τους στην άψογη διοργάνωση της Γιορτής της Αγκινάρας.

AΘΛHTIKA

ΠPOΓPAMMATA

Μετά από ανάλογο αίτημά μας στη Δ/
ΣTO
νση Δ/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων, εγκρίθηκαν για το Δήμο μας τα ακόλουθα τρία
προγράμματα μαζικού αθλητισμού:
«Παιδί και Αθλητισμός»
«Άθληση και γυναίκα»
«Άσκηση στην Εφηβική ηλικία»
Τα προγράμματα απευθύνονται στα παιδιά του
δημοτικού, στους έφηβους και στις γυναίκες. Σκοπός
τους είναι η εξάσκηση των παιδιών και των εφήβων σε
συγκεκριμένα αθλήματα στίβου ενώ στις γυναίκες δίνεται
η ευκαιρία για γυμναστική προκειμένου να αποκτήσουν καλύτερη φυσική κατάσταση.
Τα προγράμματα θα ξεκινήσουν αρχές Νοεμβρίου
2007 και ο τόπος διεξαγωγής τους θα εξαρτηθεί από
τον αριθμό των αιτήσεων που θα κατατεθούν για
συμμετοχή. Με την ευκαιρία αυτή γνωστοποίησης
των ανωτέρω τριών αθλητικών προγραμμάτων, καλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους να δηλώσουν
συμμετοχή άμεσα στα τηλέφωνα του Δήμου μας:
22830 51801,3-4.
Ας μυήσουμε τα παιδιά μας στον αθλητισμό μέσα και
από την δική μας συμμετοχή !

ΔHMO

E Ξ Ω M B OY P Γ OY

ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Μέλος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
Αναπτυξιακής Εταιρείας Κυκλάδων εκλέχτηκε
ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Κροντηράς κατά
την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων την
29η Ιουνίου 2007. Το σώμα που συγκροτήθηκε αποτελείται από τους: Χρήστο Βερώνη-Δήμαρχο Μυκόνου, Πρόεδρος Δ.Σ., Λάζαρο Θεόφιλο,-Αντινομάρχη Κυκλάδων, Αντιπρόεδρος

Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Η Ρ Ι A
Ευχαριστούμε τις νοσηλεύτριες του προγράμματος «ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ» για το ενδιαφέρον που έδειξαν και τη βοήθεια που
πρόσφεραν στο σύζυγο και πατέρα μας Μάρκο Αρμακόλα κάτω
από οποιεσδήποτε συνθήκες.
Η σύζυγος, τα παιδιά

Δ.Σ., Κωνσταντίνο Βόλτη, Διευθύνων Σύμβουλος, Ραφαήλ Μωραϊτη - Έπαρχο Τήνου, μέλος
Δ.Σ., Παναγιώτη Κροντηρά- Δήμαρχο Εξωμβούργου Τήνου, μέλος Δ.Σ., Γεώργιο Μακρυωνίτη-Δήμαρχο Ποσειδωνίας Σύρου, μέλος
Δ.Σ., Δήμήτριο Βασσάλο - Πρόεδρο Ένωσης
Αγροτικών Συνεταιρισμών Νήσων Κυκλάδων
& Αργοσαρωνικού, μέλος Δ.Σ.

Ευχαριστούμε το προσωπικό του Κέντρου Υγείας, τις νοσηλεύτριες του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»,την Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή αλλά και όλους όσους μας συμπαραστάθηκαν
στο χαμό του συζύγου και πατέρα μας Στάυρου - Σωτηρίου Φιλιππούση (Αγρέλας).
Η σύζυγος, τα παιδιά

ΝΕΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ
Νέες διαδικασίες θα διεκπεραιώνονται στο εξής από το ΚΕΠ. Οι πολίτες θα μπορούν να απευθύνονται
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών
για τις ακόλουθες ενέργειες:
•«Βεβαίωση εντοπιότητας ή μετονομασίας πόλης, χωριού ή κράτους στην αλλοδαπή» • «Υποβολή
καταγγελίας πολίτη για την άσκηση
πειθαρχικής εξουσίας σε υπάλληλο
του Δημοσίου από τον Υπουργό
Εσωτερικών» • «Αίτηση επιδότησης

ενοικίου έτους 2007 δικαιούχων
Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας»
• «Διανομή Δελτίων Μετακίνησης
ΑμεΑ για το έτος 2007 (από 21
Ιουνίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου
2007)» • «Χορήγηση Δελτίων του
Προγράμματος “Τουρισμός για
όλους” έτους 2007 του ΕΟΤ» •
«Χορήγηση Βεβαίωσης Εγγραφής
στα Μητρώα Αγροτών» • «Εγγραφή
στα Μητρώα Αγροτών» • «Άδεια
Οδήγησης Γεωργικού Μηχανήμα-

τος» • «Ανανέωση Άδειας Οδήγησης Γεωργικού Μηχανήματος»
• «Βεβαίωση ιδιοκτησίας μελισσοσμηνών» • «Προώθηση αίτησης
για ένταξη στο καθεστώς πρόωρης
συνταξιοδότησης αλιέων» • «Υποβολή δικαιολογητικών για προγράμματα οικονομικών ενισχύσεων ΠΣΕΑ
μέσω ΕΛΓΑ» • «Απόδοση Αριθμού
Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης
(Α.Μ.Κ.Α.)» Σημείωση: Όλοι οι
ασφαλισμένοι και οι συνταξι-

ούχοι ανεξάρτητα του Ταμείου
Ασφάλισής τους υποχρεούνται
να προσέλθουν με την ταυτότητά τους, το Α.Φ.Μ. και ένα αποδεικτικό ασφάλισης στο οποίο
θα αναγράφεται ο Αριθμός Μητρώου Ασφάλισης στα Κ.Ε.Π.
προκειμένου να απογραφούν
και να αποκτήσουν Α.Μ.Κ.Α. Η
φάση της απογραφής άρχισε την
27η Ιουλίου και θα ολοκληρωθεί
την 31η Δεκεμβρίου 2007.
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ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΜΜΕ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ»
Κώμη 5 Αυγούστου 2007
Εγκαινιάζουμε απόψε εδώ στο πρώην
Δημοτικό Σχολείο της Κώμης μία σημαντική αλλά και ιστορική έκθεση με τον
τίτλο «Πρώτη Σελίδα» για μια εφημερίδα που τόλμησε για είκοσι συνεχή χρόνια, μήνα με μήνα, να δώσει μία διαφορετική χροιά στην μέχρι τότε ενημέρωση
για τα τηνιακά δρώμενα αλλά και με την
όλη της στάση συνέβαλε στην διατήρηση και την προαγωγή της πολιτιστικής
κληρονομιάς του τόπου μας. Ήδη είναι
πασιφανές ότι αναφέρομαι στην «Τηνιακή Φωνή» του Χρήστου Καστορίνη,
στην «Τηνιακή Φωνή» ολόκληρης της
τότε Τήνου.
Η «Τηνιακή Φωνή» ξεκινά να εκδίδεται από το έτος 1981, όταν πια η δημοκρατία έχει εγκατασταθεί σταθερά στην
χώρα μας, καταγράφοντας με τόλμη και
αντικειμενικότητα για είκοσι ολόκληρα
χρόνια όλα τα μεγάλα γεγονότα του
νησιού μας, τις δημοτικοπολιτικές του
εξελίξεις, τα πολιτιστικά και αθλητικά
δρώμενα, αλλά και την κοινωνική επικαιρότητα της τοπικής κοινωνίας μας,
χωρίς να επικεντρώνεται σε μια ή δύο
κοινότητες τότε του νησιού αλλά αγκαλιάζει όλο το νησί χωρίς καμία διάκριση.
Ως έντυπο σαφώς υπερέχει ποιοτικώς
έναντι πολλών ομοειδών εντύπων στον
Ελλαδικό χώρο, αφού χρησιμοποιεί το
μικρό λειτουργικό σχήμα που ήδη σήμερα έχουν υιοθετήσει όλες οι μεγάλες
πανελλήνιας εμβέλειας εφημερίδες, ενώ
υιοθετεί υψηλό βαθμό αφοσίωσης και
σεβασμού προς τον αναγνώστη θεματογραφώντας πάνω στην κοινωνική, την
πολιτιστική και την οικονομική ζωή του
τόπου μας ενώ θέματα λαογραφικά και
λογοτεχνικά πάντα κοσμούν τις σελίδες
του.
Είναι γνωστό σε όλους ότι σκοπός των
εφημερίδων που χρησιμοποιούν τον
γραπτό λόγο για να επικοινωνήσουν με
το εκάστοτε κοινό τους είναι να πληρο-

φορούν, να επηρεάζουν, να μορφώνουν,
να ψυχαγωγούν και να διαφημίζουν χωρίς ποτέ να γίνονται όργανο κανενός.
Αυτό είναι γεγονός ότι υπήρξε επίτευγμα της «Τ. Φ.» που με αντικειμενικότητα υπήρξε πιστή στην δημοσιογραφική
δεοντολογία.
Οι συνεργάτες της εφημερίδας είναι
κυρίως νέοι άνθρωποι με φρέσκιες
ιδέες και με πνευματική επιφάνεια που
δεν διστάζουν να βυθίσουν την γραφίδα
τους στα μελανοδοχεία της παράδοσης,
της ιστορίας, της λογοτεχνίας, των τεχνών και των γραμμάτων αλλά και της
καθημερινότητας όπως αυτή διαχρονικά εξελίσσεται.
Ιδρυτής της «Τ.Φ.» υπήρξε ο καθ’
όλα φίλτατος Χρήστος Καστορίνης, δικηγόρος, Διευθυντής Ο.Τ.Ο.Ε. και της
εφημερίδας «Τραπεζικός Αγώνας»,
άνθρωπος προικισμένος, ακούραστος
εργάτης της δημοσιογραφίας, γνήσιος
πατριώτης, που μέσα από την αρθογραφία του στην εφημερίδα του αυτή, υπηρέτησε την ιδιαίτερη πατρίδα του, ενώ
παράλληλα με την ιδιωτική του εργασία
κατόρθωσε να βάλει γερά θεμέλια στην
εφημερίδα η οποία για σχεδόν είκοσι
χρόνια ακολούθησε μια πετυχημένη πορεία.
Την ώρα όμως που ξεκινά η έκδοση
της «Τ. Φ.», ο έντυπος τύπος αρχίζει
να δέχεται την «επίθεση» αν κρίνεται
δόκιμος ο όρος, από τον ηλεκτρονικό
τύπο και ειδικότερα την τηλεόραση. Η
γραφίδα του αρθογράφου και του σχολιαστή βάλλεται από το μικρόφωνο του
ρεπόρτερ και την αμεσότητα της εικόνας, αφού την εποχή εκείνη σχεδόν
αρχίζουν να λειτουργούν οργανωμένοι
ραδιοφωνικοί σταθμοί ενώ τα ιδιωτικά
τηλεοπτικά κανάλια κάνουν το ένα μετά
το άλλο την εμφάνισή τους. Είναι τότε
που το κοινό στρέφεται μαζικά στο ραδιόφωνο και πρωτίστως στην τηλεόραση, απαξιώνοντας έτσι κατά πρώτον τον
επαρχιακό περιοδικό τύπο αλλά και την

κυκλοφορία των μεγάλων αθηναϊκών
εφημερίδων. Παρ’ όλα αυτά καταφέρνει
μέσα από μεγάλες προσωπικές προσπάθειες και θυσίες του εκδότη και της
συντακτικής ομάδας να κυκλοφορεί για
είκοσι σχεδόν χρόνια σε κάθε τηνιακό
σπίτι εντός ή εκτός Τήνου.
Στη συνέχεια στον τοπικό δημοσιογραφικό έντυπο μαραθώνιο εισήλθε και η
εφημερίδα «Οφιούσα», τον Αύγουστο
του 1992, που με εκδότη τον δικηγόρο
Γιάννη Σαλταμανίκα, ακολούθησε παράλληλα την καταξιωμένη πορεία της
«Τ. Φ.» συνεχίζοντας υπό νέους εκδότες και μετά την παύση έκδοσης της
«Τ. Φ.», ενώ η σκυτάλη στην συνέχεια
πέρασε και διατηρείται στην εφημερίδα
«Ενδοχώρα» που συνεχίζει στα χνάρια
των προκατόχων της εφημερίδων.
Δεν θέλω να μακρηγορήσω περισσότερο για να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι ομιλητές - προσωπικότητες της
δημοσιογραφίας, πάνω στον προβληματισμό όλων μας για το χθες, το σήμερα
και το αύριο του τοπικού τύπου όμως
επιτρέψτε μου για μία ακόμη φορά,
αφού απόψε ουσιαστικά μέσα από την
τότε έκδοσή του έχει την τιμητική του,
να εξάρω την προσφορά του Χρήστου
Καστορίνη και όλων των συνεργατών
της «Τ.Φ.» στα δρώμενα του νησιού.
Δεν θα επαναλάβω πράγματα αυτονόητα αλλά η έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση και πληροφόρηση του πολίτη
πάνω σε θέματα που τον αφορούν είναι
ένα σημαντικό κομμάτι που πρέπει να
προσέχουμε όλοι. Κάθε τόπος πρέπει
να έχει το έντυπό του το οποίο είναι η
φωνή του μέσα από την οποία εκφράζεται, συνομιλεί και διαμαρτύρεται ενώ
ταυτόχρονα ελέγχει και υποδεικνύει
στους τοπικούς του ηγέτες, είτε αυτοί
λέγονται δημοτικοί άρχοντες είτε βουλευτές ποια είναι η βούληση του τόπου
και των τοπικών κοινωνιών.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
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ANAKOINΩΣH
Προς τους κατοίκους των οικισμών του Δήμου Εξωμβούργου Τήνου
Σας γνωρίζουμε ότι η λειψυδρία κτύπησε δυστυχώς και την δική μας πόρτα, με αποτέλεσμα, τα αποθέματα νερού να βρίσκονται σε οριακό σημείο, οι γεωτρήσεις του Δήμου
να χάνουν την δυναμικότητά τους και να μην παρέχουν πλέον νερό, ενώ ταυτόχρονα οι
παραθεριστές στα χωριά μας αυξάνονται και πρέπει και αυτοί να εξυπηρετηθούν.
Με βάση αυτά τα δεδομένα και επειδή θέλουμε να ανταποκριθούμε στην ομαλή υδροδότηση όλων των οικισμών μας, θα πρέπει όλοι να μειώσουμε στο ελάχιστο δυνατό την κατανάλωση νερού και να το χρησιμοποιούμε για οικιακή χρήση αποκλειστικά και μόνο.
Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπεται μέχρι νεώτερης ανακοίνωσής μας α) το γέμισμα
πισίνων, β) το πλύσιμο των αυτοκινήτων, αυλών, κλπ. γ) η χρήση νερού των δημοτικών δικτύων ύδρευσης για την κατασκευή οικοδομών και γενικότερα η αλόγιστη
χρήση - κατασπατάληση του νερού (αυτόματα ποτίσματα κ.λ.π.)
Ο Νομός μας με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, έχει ήδη κηρυχθεί: «σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις που προκάλεσε και συνεχίζει να
προκαλεί η λειψυδρία σε όλα τα νησιά.»
Ευχαριστούμε γιατί με την κατανόησή σας και την βοήθειά σας, δεν θα χρειασθεί να πάρουμε αυστηρότερα μέτρα.
ΔΗΜΟΣ ΕΞΩΜΒΟΥΡΓΟΥ ΤΗΝΟΥ

ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ
Ο Δήμος Εξωμβούργου
Τήνου, διατηρώντας σταθερή την πορεία του στον
πολιτιστικό τομέα και με
μοναδικό σκοπό την πρόοδο και την ανάπτυξη
τόσο του Δήμου, όσο και
του νησιού μας συνολικά,
ενεργοποιεί για μια φορά
ακόμη την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης του
Δήμου και προβαίνει σε
μια νέα καινοτόμο και
πρωτότυπη για τα τοπικά
χρονικά εκδοτική προσπάθεια, την 5η κατά σειρά,
που έχει να κάνει με την
καλαίσθητη προβολή και
παρουσίαση όσων ταχυδρομικών καρτών εκδόθηκαν, κυκλοφόρησαν και
ταχυδρομήθηκαν μεταξύ των ετών 1899 και 1970, με θέμα το νησί μας.
Ανέκαθεν ο άνθρωπος διαμορφώνει το σήμερα με βάση τις εμπειρίες που
αντλεί από το χθες και επειδή αυτό αποτελεί βασικό κανόνα στη ζωή του
ανθρώπου, θελήσαμε να δείξουμε το χθες του τόπου μας ώστε συγκρίνοντάς το με το σήμερα να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να διαφυλάξουμε ότι
συνεχίζει να υφίσταται και είναι στολίδι για το νησί μας.
Η έκδοση αυτή έχει ως στόχο να παρουσιάσει ολοκληρωμένα και ανάγλυφα την Τήνο του χθες, όπως την κατέγραψε ο φωτογραφικός φακός της
τότε εποχής, για τις επαγγελματικές ανάγκες της τότε τουριστικής αγοράς.
Είναι μια εκδοτική προσπάθεια που έρχεται να στηρίξει την αναπτυσσόμενη
σήμερα Τήνο, προκειμένου να διαφυλάξει την ιστορία της και το παρελθόν
της. Αφορά κάθε Τηνιακό και κάθε άνθρωπο που αγαπά την Τήνο και
αναζητά να επαναπροσδιορίσει τη σχέση του με το παρελθόν της, ώστε
να γνωρίζει ανά πάσα στιγμή, ποιος είναι ο τόπος, που στέκεται και που
πηγαίνει.

Με την έκδοση αυτή που κρατάτε σήμερα στα χέρια σας, θελήσαμε να
βγάλουμε στην επιφάνεια εικόνες του παρελθόντος, στιγμές και άγνωστες
πτυχές του τόπου μας, γιατί ένας ολόκληρος κόσμος που έχει πολλά να μας
πει έχει ήδη σχεδόν χαθεί και χάνεται κάθε μέρα.
Η διάσωση αλλά και η συγκέντρωση όλου αυτού του ιστορικού αποθέματος είναι τόλμημα που επιβεβαιώνει τον ανεπτυγμένο πολιτισμό μας, ενώ
ταυτόχρονα δείχνει τον δρόμο εκείνο που οδηγεί με ακρίβεια στην σημερινή γνωστή - άγνωστη Τήνο.
Είναι σαφές ότι υπάρχουν οι απαιτούμενες υποδομές ώστε η Τήνος να
συνεχίσει να είναι ένας δημοφιλής, φιλόξενος, τουριστικός προορισμός και
τούτο ακριβώς διατρανώνει το νέο μας προσεγμένο λεύκωμα, με φωτογραφικό υλικό του τόπου μας, που ενώ ήδη έχει ταξιδέψει ταχυδρομικά στα
πέρατα του κόσμου, συγκεντρώθηκε σε μια έκδοση για να αναμοχλεύσει
μνήμες στους παλιότερους και νοσταλγία στους νεότερους από μας, που
ζούμε πάνω σ’ αυτό τον βράχο του Αιγαιοπελαγίτικου συμπλέγματος.
Για όλα αυτά πρέπει να ευχαριστήσω θερμά όλους όσους συνεισέφεραν
με κάθε τρόπο και ειδικότερα τον άριστο συνεργάτη στις εκάστοτε εκδόσεις
μας, Αριστείδη Κοντογεώργη, τον νέο μας συνεργάτη Κωνσταντίνο Καλαϊτζίδη, την Παλαμάρης Α.Ε. για την παραγωγή της έκδοσης, τπν Χάρη Δημολιάτη για την σχεδίαση και την επιμέλεια
της, τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου
μας και φυσικά τους χορηγούς μας Θανάση
ΔIMHNIAIA ENHMEPΩTIKH EKΔOΣH
KΩΔIKOΣ APIΘMOΣ 6956
Μαρτίνο και Δημήτρη Βιδάλη, η οικονομική
IΔIOKTHTHΣ
χορηγία των οποίων συνετέλεσε στην πραγΔHMOΣ EΞΩMBOYPΓOY THNOY
ματοποίηση αυτής της έκδοσης.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ
Δήμαρχος Εξωμβούργου Τήνου
Tη νέα έκδοση του Δήμου μας μπορείτε να
την προμηθευτείτε από τα γραφεία της Δημοτικής μας επιχείρησης, από όλα τα βιβλιοπωλεία της Tήνου και από επιλεγμένα βιβλιοπωλεία σε όλη την Eλλάδα.

EKΔOTHΣ
ΠANAΓIΩTHΣ KPONTHPAΣ
ΔHMAPXOΣ ΔHMOY EΞΩMBOYPΓOY
ΔIEYΘYNΣH
ΞINAPA THNOY • THNOΣ 84200
THΛ: 22830.51801 - 3 - 4 • FAX: 22830.51802
e-mail: exombourgo@thn.forthnet.gr
EΠIMEΛEIA YΛHΣ
ΣTEPΓIΩTOY ANTΩNIA
EΠIMEΛEIA - EKTYΠΩΣH
TPOXANH 7 • THNOΣ 84200
THΛ: 22830.25727 • FAX: 22830.23726
e-mail: typostou@otenet.gr
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